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TEADUSE TIPPKESKUS CEBE 
Meie ees on CEBE järjekordne uudiskiri, mis märgib fakti, 
et peatselt on täis saamas juba neli aastat tippkeskuse CEBE 
käivitumisest. See on olnud aeg kolmele „sõbrale“ seiklus-
rohkeks koosmatkamiseks radadeta kõnnumaal, kus on 
pidevalt olnud tarvis otsida õigeid asimuute saavutamaks 
üles seatud tähiseid ning ainult selleks, et peatumata ikka 
edasi minna.   

Matkates koos on need kolm sõpra TTÜst – Tehno-
meedikum (TM), Thomas Johann Seebecki elektroonika 
instituut (TJS ELIN) ja Arvutitehnika instituut (ATI) – 
õppinud paremini üksteist tundma, eeskätt läbi oma inter-
distsiplinaarsete koostööprojektide, mis kokkuvõttes on 
aidanud leida ja määratleda oma „ühisettevõtte“ – tipp-
keskuse CEBE – identiteeti. 

See pole olnud kerge ülesanne – otsida ühiselt uut teadmist 
niivõrd kaugetel erialadel nagu biomeditsiinitehnika, elekt-
roonika ja arvutitehnika. Kui inseneerias on interdistsipli-
naarne koostöö tänapäeval kategooriline imperatiiv, siis 
interdistsiplinaarset tippteadust on raskem määratleda.  

Keskuse loosungiks ehk tähtsaimaks märksõnaks oleme 
tõstnud oma kõige üldisema eesmärgi „tõsta elukvaliteeti 
usaldusväärse tehnoloogia abil“.  Ei saa vist vastu vaielda 
sellele, et kõige tähtsamaks elukvaliteedi signaaliks on meie 
tervis. Tehnoloogia usaldusväärsuse aga määrab samuti 
selle „tervis“, mida teaduslikus terminoloogias nimetatakse 
töökindluseks. Seega taotleb CEBE oma üldise eesmärgina 
„tervishoidu ruudus“, pidades silmas nii inimest kui teda 
ümbritsevat tehismaailma. Ühiste projektide ja uurimis-
probleemide kaudu oleme tänaseks leidnud CEBE identi-
teedi niisiis „tervishoid ruudus“ raamistikus. Meie ühiseks 
fookuseks on inimese tervis ja meditsiini toetamine 
tehnoloogia abil. Loome uut tüüpi aparatuuri uut tüüpi 
biosignaalide mõõtmiseks, mis annavad doktorile täpsemat 
infot patsiendi tervise kohta ja võimaldavad tal kiiremini 
paremaid meditsiinilisi otsuseid vastu võtta. 
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Patsient ja doktor on haaratud tagasisidega, milles üha 
olulisemaks lüliks on muutumas tehnoloogia – mõõte- ja 
diagnostikaaparatuur , sensorvõrgud ning madala energia-
tarbega,  kiired,  miniatuursed  ja töökindlad  eriprotsessorid 

signaalitöötluseks. Seda tagasisidega haaratud süsteemi –   
doktor – patsient – tehnoloogia - doktor võiksime nimeta-
da esimese taseme „terviseringiks“.  

Tehnoloogia usaldusväärsusest sõltub aga nii arsti poolt 
antud diagnoosi täpsus kui sellest tulenev patsiendi tervis. 
Selle usaldusväärsuse ehk „tehnoloogia tervise“ tagamiseks 
on vajalik omakorda luua veel üks teise taseme „tervisering“ 

PROF. MART MIN – NOMINENDIKS 

EUROPEAN INVENTOR AWARD 2011 

AUHINNALE 
Euroopa Leiutaja Auhinnad antakse välja viies 
kategoorias, kusjuures üheks neist on teadustöö, milles 
2011. aasta auhinnale kandideerimiseks esitati Eesti 
Patendiameti poolt Mart Min ja meeskond. 
Nomineerimise aluseks sai neljast Euroopa patendist 
koosnev leiutiste perekond, mis käsitleb elektrilise 
impedantsi mõõtmise meetodeid ja rakendusi 
meditsiinis, biotehnoloogias ja mujal näiteks euro-
müntide ehtsuse tuvastamiseks ning elektripatareide 
seisundi hindamiseks. Ulatuslikum rakendus on seotud 
isekohanduva rütmiga südamestimulaatorite täiusta-
misega USA firmas St. Jude Medical. 

 
Mart Min Doonau ääres Inventor Award galal 

Võitjaks pingelises konkursis osutus Belgia teadlane 
Christine Van Broeckhoven panuse eest neuropatoloo-
gilisse meditsiini, fokuseerudes  ajutegevuse neurodege-
neratiivsetele häiretele nagu Alzheimer'i ja Parkinson'i 
tõved. Kolmandaks nominendiks oli Briti teadlane 
Joshua Silver, füüsikaprofessor Oxfordi Ülikoolist, kes 
töötab optika vallas ja leiutas isekohanduva fookusega 
prillid, mis on juba leidnud laialdase kasutuse, eeskätt 
Aafrikas. Auhinnad andis välja Ungari Teaduste 
Akadeemia Budapestis  19. mail 2011.a. Euroopa Liidu 
poliitiliste juhtide ja Ungari presidendi poolt. Žüriisse 
kuulusid tuntud Euroopa innovaatorid, töösturid ja 
leidurid, kaasas arvatud Rubiku kuubiku leiutaja Ernö 
Rubik. 
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ehk siis täiendav riist ja tarkvara, mis kontrollib, testib, 
diagnoosib ja vajadusel ka automaatselt parandab doktorit 
teenindavat aparatuuri tema töös.  

Niisuguse kahetasemelise „terviseringi“ loomine ehk siis 
„tervishoid ruudus“ tagamine inimest teenindavates medit-
siinisüsteemides (või ka muudes elukvaliteeti määravates 
„inimene - artefakt süsteemides“)  tähendabki nii CEBE 
missiooni kui ka identiteeti.   

See on töö, mis ei saa kunagi valmis nii nagu Tallinna linn, 
sest tehnoloogia areneb üha kiiremini, avades üha uusi 
võimalusi, kus vana vahetub pidevalt uuega. Suutes sellesse 
nišši ka majanduslikult pugeda teadusmahuka tööstuse 
loomise teel Eestis, annaks võimaluse kasutada CEBE 
potentsiaali uue teabe siirdeks üha kiirenevalt areneva 
meditsiinitehnika tootmisse.  

CEBE RAHVUSVAHELISEST 

EVALVEERIMISTEST 
Hiljuti toimus Sihtasutuse Archimedese poolt organiseeritud 
kõigi Eesti teadustippkeskuste rahvusvaheline vahehinda-
mine. Nii teadustöö olulisemad tulemused kui ka töö koor-
dineerimine, juhtimine ning rahvusvaheline koostöö said 
CEBE puhul „väljapaistva“ hinnangu. Saavutatud koond-
hinne oli samuti  „väljapaistev“, mis on samm edasi, võrrel-
des sellega, et tippkeskuste taotlemiskonkursil sai CEBE 
taotlus üldhindeks tagasihoidlikuma „väga hea“.  

Välisekspertide silm on tegelikult pidevalt CEBE tegemistel 
peal olnud. Meie töid jälgib ning jagab nõuandeid 9-st 
Euroopa tippteadlasest koosnev rahvusvaheline nõuandev 
kogu (RNK). Oleme sellele kogule perioodiliselt aru and-
nud oma tegevustest, plaanidest ja tulemustest, olgu selleks 
vormiks olnud siis ühine aruandluskoosolek, workshop või 

kirjalik aruandmine. Ka RNK on meid evalveerinud vahe-
peal, edastades terve rea nõuandeid. Teaduslik tase on 
keskuses hinnatud kõrgeks, märkused on olnud suunatud 
eeskätt sotsiaalmajandusliku mõju tugevdamisele, näiteks 
soovitades paremini CEBE väljatöötlusi kommert-
sialiseerida, tugevdades koostööd tööstussektoriga. Samas 
mõistsid eksperdid, et CEBE enda roll ei saa seisneda 
kommertstegevuses, vaid üksnes teabesiirdes tööstusele, 
millega CEBE on seni ka hästi hakkama saanud. 

Keskuse vahehindamisel formuleerisid eksperdid kokku-
võtlikult järgmised olulised CEBE tulemused: 

1. Uue platvormi loomine missioonikriitiliste sardsüs-
teemide disainiks, mis põhineb uutel verifitseerimis- ja 
testimismeetoditel. Platvorm hõlmab digitaalsüsteemide 
projekteerimiseks vajalikke uusi disainivahendeid, 
efektiivsemat verifitseerimise ja disainivigade automa-
tiseeritud diagnoosi ning parandamise tarkvara ja kiire-
maid uut tüüpi testimisalgoritme ja -meetodeid. 

2. Biosignaalide sünteesi, genereerimise ja töötlemise uute 
põhimõtete rakendamine erinevate objektide (bioloo-
giliste, keemiliste, elektrokeemiliste, elektrit juhtivate 
materjalide ja pooljuhtide, organite, seadmete ja süs-
teemide) identifitseerimiseks ning hindamiseks, et saa-
da soovitud informatsiooni kiiremini ja täpsemalt 

3. Uuringud biomeditsiinitehnikas:aju seisundi hindamine, 
kardiovaskulaarne diagnostika ja neeruasendusravi. 

SÜNERGIAST KESKUSES 
Keskuse töö on koordineeritud koostööprojektide näol, mis 
on käivitatud omaalgatuslikult ning milliste toetamiseks on 
ette nähtud kõigepealt keskuse enda vahendid, aga ka 
mitmed muud Euroopa projektid ja rahvuslikud ETF 
grantid. Need on täiesti eraldiseisvad uurimistööd, mis ei ole 
seotud partnerite juba olemasolevate projektidega, ja 
milliste eesmärgiks on täiesti uute tulemuste saavutamine, 
toetudes koostööst tulenevale võimalikule sünergiale. Tipp-
keskuses algatatud seitse koostööprojekti on järgmised: 

P1. Rakendus-spetsiifilised protsessorid signaalitöötluseks 
(P.Ellervee), 

P2. Digitaalsüsteemide diagnostika (R.Ubar), 
P3. Optilised ja bioimpedantsmeetodid kardiovaskulaarses 

diagnostikas (K.Meigas), 
P4. EEG analüsaator aju-uuringuteks (M.Jenihhin), 
P5. Neeruasendusravi häirevaba monitooring (I.Fridolin), 
P6. Elektroonikasüsteemide testimine (A.Jutman),  
P7. Pooljuhtseadiste uurimine (T.Rang). 

CEBE on avastanud endas kahte tüüpi sünergeetilist 
ressurssi – „sisse koonduvat“ ja „välja avarduvat“. Viimase 
all mõtleme oma kompetentside ühendamist TM teoreeti-
liste tulemuste praktikasse viimiseks konkreetsete rakendus-
tena biomeditsiinitehniliste seadmete väljatöötamise teel, 
kaasates TJS ELIN-i kompetentsust signaalitöötluses ja ATI 
teadmisi eriprotsessorite disaini, verifitseerimise ja testimise 
alal. Niisuguse koostöö senisteks tulemusteks on:  

• signaalitöötlusprotsessorite seeria (projektid P1 ja P2 - 
partnerid: TJS ELIN, ATI), 

• depressiooni analüsaator (P4 - TM, ATI), 
• elektroonikaplaatide testimise uut tüüpi vahendid (P6 - 

ATI, TJS ELIN), 
• digitaalsüsteemide automaatprojekteerimise platvormi 

arendus (P1 ja P4 - ATI,TJS ELIN, TM). 

ARVUTISÜSTEEMIDE KONVERENTS 

IEEE DDECS’2012 TALLINNAS 
18.-20. aprillil 2012 toimus Tallinnas 15. rahvusvaheline 
konverents DDECS, mille teemaks oli arvutisüsteemide 
projekteerimine ja diagnostika. Konverentsi juhtis 
vanemteadur Jaan Raik TTÜ Arvutitehnika instituudist. 
Tegemist oli kõrgetasemelise teadusfoorumiga, kus 28-st 
riigist saabunud 130-st teadustööst valiti välja 50 artiklit.  

Jaan Raik konverentsi avamas 

Konverentsi kavas oli 4 õppeseminari ning tudengi- ja 
ettevõtlussessioonid. Kandvateks teadusteemadeks olid 
uudsed kiibitehnoloogiad ning arvutikiipide testimine 
nende töö ajal. Delegaate oli 112. Konverentsi  sponso-
riteks olid TTÜ spin-off firma Testonica Lab, IKT 
doktorikool ning TTÜ. 
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„Sisse koonduv“ sünergia tähendab aga läbimurret mingis 
ühe partneri konkreetses uurimisvaldkonnas koostöös teise 
valdkonna partneriga. Sellisteks näideteks on: 

• TM poolt väljatöötatud meetod dialüüsravi doosi hinda-
miseks optilisel meetodil reaalajas ilma vereproove 
võtmata, kus koostöös ATI-ga (projekt P5) õnnestus 
rakendada elektroonikasüsteemide diagnostikas kasuta-
tavaid ideesid bioprotsesside analüüsil.  

• ATI ja TJS ELIN-i koostöös loodud signaalitöötlus-
protsessorite katsetamise ja struktuurianalüüsi tulemu-
sena loodi uut tüüpi katseskeemide perekond ja origi-
naalne struktuurikeerukuse marker süsteemide diag-
noositavuse hindamiseks (projektid P1 ja P2). 

VALGUSTAV NEERUASENDUSRAVI 

JÄLGIMISSEADE 
Ulmefilmis “The Voyage Home” vihastab 23.-st sajandist 
20.-sse sajandisse ajas tagasi rännanud doktor McCoy 
tõsiselt kui kuuleb, et neeruhaige ravimiseks kasutatakse 
neeruasendusravi ehk dialüüsi. Paraku tuleb temaga nõus-
tuda – tänapäeva arstide raviviis kunstneeru masinaga on 
tuleviku seisukohalt barbaarne meetod. 

Kujutlegem end hetkeks neeruasendusravi patsiendi rollis. 
Oma neerud töötavad meil väga halvasti või üldse mitte. 

Transplantatsiooniks ei ole leitud sobivat doonorneeru või ei 
luba meie tervislik seisund operatsiooni või on meile paar 
aastat tagasi siirdatud neer lakanud toimimast. Selle tõttu 
peame laskma käsivarre veresoonde torgata kaks jämedat 
nõela mille kaudu juhitakse veri kehast läbi filtri, kus see 
vabaneb liigsest veest ja puhastub ning seejärel siirdub 
tagasi organismi. Nii oleme aheldatud kunstneeru masina 
külge, veri ringlemas läbi dialüüsifiltri. Ja seda keskmiselt 4 
kuni 5 tundi järjest vähemalt 3 korda nädalas. Lisaks võib 
protsess põhjustada iiveldust, oksendamist ja teisi 
komplikatsioone, mis tekivad seoses mürgiste ainevahetuse 
jääkainete kuhjumisele või keha reaktsioonina liiga kiirele 
vedela verehulga vähenemisele. Nagu sellest veel ei piisaks, 
peame järgima ranget dieeti ning tarvitama ohtralt ravimeid. 

Kaalul on ei rohkem ega vähem kui meie elu, sest ilma 
kunstneeruta sureksime üsna lühikese aja – halvimal juhul 
vähem kui nädala jooksul.  

Karm tõsiasi on, et selline ravi on tänu suurele aja- ning 
ressursside kulule kallis. Ühiskonnale läheb ühe patsiendi 
ravi maksma umbes 30 000 – 40 000 € aastas. Hoolimata 
kõigest võimaldab neeruasendusravi umbes 1.6-l miljonil 
inimesel aastaid kauem elada. Paraku suureneb dialüüsravi 
vajavate patsientide arv aasta-aastalt. Seetõttu on nii arstid, 
patsiendid kui ka ravikulusid kompenseerivad asutused 
huvitatud sellise kalli, ressursse ja aega nõudva kliinilise 
protseduuri parimal moel jälgimisest, et kindlustada ravi 
kvaliteeti, vähendada tüsistusi ja paremini ravi planeerida. 

TTÜ Tehnomeedikumi biomeditsiinitehnika instituudi tead-
lased prof. Ivo Fridolini juhtimisel ja koostöös PERH-i 
Nefroloogia Keskuse ja Linköpingi Ülikooli haigla nefro-
loogiaosakonna arstidega on välja töötanud unikaalse, nn 
valgustava neeruasendusravi jälgimisseadme. 

Tavapäraselt mõõdavad arstid neeruasendusravi headust 2-3 
vereproovi alusel kord 2-3 kuu tagant. Sellega eeldatakse, et 
kõik vahepealsed dialüüsid on samasugused, see tähendab, 
et kunstneeruaparaat töötab laitmatult, raviga probleeme ei 
ole ja patsient ise ei muutu. Olukorrast tegeliku pildi 
saamiseks oleks oluline vahetult dialüüsi käigus jälgida nii 
patsienti kui kunstneeruaparaati. 

Aeg ei seisa paigal, maailm areneb lakkamatult. Tänaseks 
on arstidel kasutusel võimsamad ja keerulisemad raviviisid 
ja kunstneeruaparaadid, mis võimaldavad veelgi paremat 
ravi tervete neerude sarnasemalt teha. See tähendab, et 
neeruasendusravi võimaldab puhastada verd ainetest, mis 
varem kehasse jäid ja patsiendile halvasti mõjusid. Hetkel 
on teadlaste väljakutseks dialüüsiravi headusest hinnangu 
andmine uute ainete põhjal, kasutades veelgi põnevamaid 
valguse heitmise viise verepuhastamise hingeellu.  

Valgustav dialüüsiravi jälgimisseade kasutab inimsilmale 
nähtamatut ultraviolettkiirgust. Sellega valgustatakse verd-
puhastavat vedelikku – dialüsaati, mis sisaldab tibatillukesi, 
aga inimesele suures koguses mürgiste ainete osakesi. Val-
guse tugevus annab teada mürgistest ainetest puhastumisest, 
mille alusel saavad arstid hinnangu neeruasendusravi 
headusest. Jälgimisseadmel on mitmeid eeliseid võrreldes 
olemasolevatega – puudub vajadus vereproovide võtmiseks, 
valgustamine ei häiri mingilgi moel neeruasendusravi, on 
ohutu patsiendile, võimaldab jälgida ravi ja kunstneeru-
aparaadi tööd pidevalt, pakkudes võimaluse kohe märgata, 
kui midagi hakkab viltu minema. Erinevalt mitmetest teis-
test analoogsetest seadmetest ei kasutata mõõtmistel keemi-

HIIE HINRIKUS – EAMBES DIVISION 

OF FELLOWS ASUTAJALIIKMEKS  
Euroopa Meditsiini ja Bioloogia Tehnika ja Teaduse 
Allianssi (EAMBES) juhatus ja Peaassamblee kinnitasid 
2012 a. 12-13. märtsi istungil Brüsselis asutajaliikmed 
oma individuaalliikmete divisjoni (Division of Fel-
lows). Asutajaliikmete valikul lähtuti nii kandidaatide 
erialasest teaduslikust tasemest kui eelnevast rahvus-
vahelisest tegevusest biomeditsiinitehnika alal. Prof. 
Hiie Hinrikus valiti 34 asutajaliikme hulka, ainsana 
Balti riikidest. EAMBES on rahvusvaheline organi-
satsioon, mis ühendab Euroopas tegutsevaid erialaseid 
ühinguid (24 rahvuslikku ja 5 rahvusvahelist), 
akadeemilisi ja uurimisinstituute 28 erinevast riigist ja 
nende kaudu umbes 8000 eksperti.  

 

EAMBES DoF asutajaliikmed esitlemistseremoonial 
hotellis Renaissance Brüsselis (Hiie Hinrikus keskel) 

EAMBES missioon on biomeditsiinitehnika kui teadus- 
ja tehnikaala teadvustamine ja toetamine. Märkimis-
väärne on olnud EAMBES koostöö Euroopa Komisjo-
niga teadus-arendustegevuse prioriteetide  püstitamisel. 
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lisi lisaaineid ning puudub vajadus patsienti iseloomustavate 
parameetrite arvestamiseks lõpptulemuse hindamiseks.  

 

Valgustava neeruasendusravi jälgimisseadme täiustamine 
laboris. Pildil vasakult:  Ivo Fridolin ja Jürgen Arund 

Aga meil, kes me veel oma neerudega hakkama saame, 
tuleks püüda järgida tohtrite igapäevaseid nõuandeid 
(piisavalt värskes õhus liikuda, tervislikult toituda, hoiduda 
liigsest alkoholist, mitte suitsetada, otsida meelerahu ja 
tasakaalu keset kapitalistlikku olelusvõitlust) ning hoida 
võimalikult kaugele südame-veresoonkonna haigustest, mis 
võiksid meie neerude tervise ohtu seada. Meditsiinitehno-
loogia on võimas, aga mitte kõikvõimas. 

Uurimistöössse on suure panuse andnud TTÜ TM bio-
meditsiinitehnika instituudi teadlased vanemteadur  Risto  
Tanner, teadur Ruth Tomson, doktorandid Jürgen Arund, 
Kai Lauri ja Jana  Holmar,  PERH Nefroloogia Keskusest 
Dr. Merike Luman ja Linköpingi Ülikooli  haigla nefro-
loogiaosakonnast Dr. Anders Fernström ja Fredrik Uhlin. 

ATEROSKLEROOSI VARAJANE OPTILINE 

DIAGNOSTIKA 
Ateroskleroos on enim varajast surma põhjustav patoloogia. 
Näiteks eurooplaste äkksurmade arv päevas on 3000, aga 
Eesti kuulub kõrgeima südame-veresoonkonna haiguste 
suremusega riikide hulka Euroopas. Vältida ateroskleroosi 
tüsistusi on meile eluliselt tähtis.  

Üheks tippkeskuses läbiviidavaks teadusteemaks on 
optiliste diagnostikameetodite väljatöötamine kardioloo-
gias. Uurimistöö toimub TM professorite Kalju Meigas, 
Jüri Kaik ja Margus Viigimaa juhtimise all, kellest kaks 
viimast on ühtlasi praktiseerivad arstid. Uuringutesse on  
suure panuse andnud Kristjan Pilt ja Kristina Temitski. 

Tööd viiakse läbi koos kliinilise partneri PERH-iga ja uu-
ringute eesmärgiks on välja töötada mitteinvasiivseid opti-
lisi meetodeid, mis aitaksid varajases staadiumis diag-
noosida ateroskleroosi. Selle esmases staadiumis veresoonte 
elastsus väheneb, mis on esimene mõõdetav parameeter. 
Südame kokkutõmbumise tagajärjel tekitatakse rõhulaine, 
mis levib teatud kiirusel mööda aorti ja artereid perifeerse-
tesse veresoontesse. Laine levi kiirus sõltub veresoone elast-
susest. Mida jäigem on arter seda kiiremini levib rõhulaine.  

Uuringute läbiviimiseks on välja arendatud füsioloogiliste 
signaalide mõõtekompleks, millega registreeritakse sünk-
roonselt 11 erinevat  füsioloogilist signaali. 9 pulsilaine sig- 

naali registreeritakse viiteaja ja kiiruse analüüsiks arteritelt 
ja perifeersetest veresoontest. Pulsilaine signaali registreeri-
miseks kasutatakse piesoelektrilist ja fotopletüsmograafilist 
meetodit, kus kasutatakse spetsiaalselt meie uurimisgrupi 
poolt väljatöötatud vastavaid mooduleid. Lisaks pulsilaine 
signaalidele registreeritakse ka elektrokardiograafilisi ja 
fonokardiograafilisi signaale, mis iseloomustavad uuritava  
südame elektrilist aktiivsust ning akustiliselt registreerita-
vaid protsesse – näiteks aordi klapi avanemine ja sulgumine. 
Lisaks eelnevalt kirjeldatud signaalide salvestusseadmetele 
kasutatakse uuringu kompleksis ka kolme referentsseadet: 
SphygmoCor, Arteriograph, Finapres; millega määratakse 
veresoonte jäikust ja perifeerset vererõhku. 

MAKSIM JENIHHINILE – IBM FACULTY 

AWARD 
ATI vanemteadurile Maksim Jenihhinile omistati 
2011. a. novembris IBM Faculty Award, mis on 
tunnustuseks Eestis toimuvale teadustööle arvutitehnika 
vallas ning näitab suurkorporatsiooni huvi CEBEs 
arendatavate meetodite ja lahenduste vastu. Projekt 
toetab ATIs arendatava arvutitehnika projekteerimise 
platvormiga zamiaCAD seotud uurimusi, mida juhib 
ATI vanemteadur Maksim Jenihhin. 

Auhinna omistamise eesmärgiks on edendada koostööd 
maailma juhtivate ülikoolide teadurite ja IBM-i teadus-, 
arendus-,  ja teeninduskeskuste vahel ning toetada õppe-
tarkvara ja õppekava uuendamist selleks, et stimuleerida 
järelkasvu IBM-i jaoks strateegilise tähtsusega distsiplii-
nides ja piirkonnades.  

Tarkvara-arenduses on viimastel aastatel toimunud olu-
line progress koodi sisestamise, navigeerimise ja ana-
lüüsi lihtsustamise vallas. Samal ajal on riistvara 
arenduskeskkonnad arengus maha jäänud, seda eriti 
avatud lähtekoodiga tarkvara valdkonnas. ZamiaCAD-i 
eesmärgiks on toetada tuleviku ülisuurte tööstuslike 
riistvaraskeemide analüüsi. Lisaks pakub ta avatud 
lähtekoodiga uurimisplatvormi, mille rakendused olek-
sid skeemide verifitseerimises ja silumises. 

 

Maksim Jenihhini meeskonna eesmärgiks on viia zamia-
CAD platvorm uuele tasemele funktsionaalsuse, kätte-
saadavuse, skaleeruvuse  ja töökindluse suhtes. ATI-l on 
tihe koostöö IBM arenduskeskusega Böblingenis, 
Saksamaal ja IBM-i teaduslaboriga Haifas, Iisraelis ning 
oma töös konsulteeritakse pidevalt IBM-i ekspertidega.
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Uurimistöö käigus töötati välja spetsiaalne signaalitöötlus-
meetod, millega saab teostada PPG signaali teise tuletise 
analüüsi, võimaldades detekteerida viis laine maksimumi 
ning määrata nende amplituudid südame tsükli süstoolses 
osas. Toetudes saadud tulemustele võib normeeritud laine 
amplituutide väärtuste muutust seostada vanusega, kõrge 
vererõhuga ja veresoonte elastsusega. 

Teise tuletise võtmise tulemusena toimub signaalitöötluse 
mõistes signaali filtreerimine kõrgpääsfiltriga. Madalamad 
sagedused summutatakse ning teatud sagedusest alates 
toimub kõrgemate sageduskomponentide võimendamine. 
Seetõttu võimendatakse üles ka mürad, mis paiknevad PPG 
signaali harmoonilistest komponentidest kõrgematel sage-
dustel. Sellega seoses on teise tuletise meetodi rakenda-
miseks vaja PPG signaali ribalaiust optimaalselt piirata. 
Uurimistöö tulemusena leidsime, et optimaalne riba peab 
sisaldama põhiharmoonilist komponenti ning viit kõrgemat 
harmoonilist komponenti. Kuna inimesel pulsisagedus 

muutub, siis ka harmooniliste komponentide paiknemine 
sagedustasandil muutub. Seetõttu ei saa PPG signaali 
ribalaiust piirata lihtsalt staatilise madalpääsfiltriga vaid 
tuleb kasutada meie poolt väljatöötatud meetodit, millega 
täidetakse ka optimaalse ribalaiuse tingimust iga südame 
perioodi jaoks eraldi.  

DIAMOND 
Kolumnist Timothy Prickett Morgan New Yorki arvuti-
portaalis IT Jungle tõdeb, et on saabunud keerulised ajad, 
kus kõik arvutifirmad on sunnitud koostööle. Artikkel rää-
gib firmadest IBM, Microsoft, Sony, Samsung, Toshiba, 
NEC, AMD, mis üheskoos on moodustanud konsortsiumi 
uue põlvkonna arvutikiipide väljatöötamiseks. Lisaks teatab 
Morgan, et IBM-l on ka „imerelv“ DIAMOND, mis aitab 
tulevikus kiipide tootmiskuludelt oluliselt kokku hoida.  

DIAMOND on ATI poolt juhitav Euroopa 7. Raamprogram-
mi uurimisprojekt, milles osaleb 8 partnerit 6 eri riigist. 
Nende hulgas on teadusasutusi, ettevõtteid ning kaks suur-
korporatsiooni – IBM ja Ericsson. Mil moel siis DIAMOND 
maailma arvutitööstust kriisist välja aidata püüab? Projekti 
koordinaatoriks on ATI vanemteadur Jaan Raik.  

Arvutite ja nende koostisosade, integraalskeemide ehk 
kiipide mõõtmed on muutumas üha miniatuursemateks. Nad 
on nii pisikesed ja märkamatud, et enamus tavainimesi neid 
ei hooma. Ometi on kiipide kiire areng oluliselt tõstnud 
meie elukvaliteeti peaaegu igas tegevusvaldkonnas. Kiip-
kaardid, kodutehnika, kellad, sõidukid, mobiilside jaamad ja 
kogu meid ümbritsev infrastruktuur sisaldab arvutus-
tehnikat. Käesoleval hetkel töötab maailmas rohkem mikro-
protsessoreid kui on kokku inimesi sellel planeedil. 

Arvutustehnika progress kulgeb üha kiirenevas tempos. 
Arvutikiibid koosnevad juba miljarditest lülitustest, mille 
suurus muutub iga uue põlvkonnaga üha väiksemaks. Lüli-
tuste mõõtmed lähenevad juba aatomi omale. Ühest küljest 
muutub nii keeruka kiibi vigadeta projekteerimine ülejõu 
käivaks, teiselt poolt on iga järjekordse põlvkonna lüliti aina 
tundlikum väliskeskkonna kiirguse suhtes. Kiipide testimise 
kulud on kasvanud suuremaks nende väljatöötamise maksu-
musest. See on paradoks ja samas ka peavalu arvutitöös-
tusele. Siin võib paralleele tõmmata maailmamajandust 
kimbutavate riigivõlgadega, mis aastast-aastasse aina koor-
mavamaks muutuvad.  

DIAMOND pakub välja integreeritud lahenduse. Projekt 
vaatleb koos väga erinevat tüüpi rikkeid ja vigu kiipides. 
Esiteks töötatakse välja metoodid projekteerijate inimlikest 
eksimustest põhjustatud vigade automaatseks lokaliseeri-
miseks ja parandamiseks. Seni on sarnaste apsude otsimine 
ja korrigeerimine olnud suurelt osalt aeganõudev käsitsitöö. 
Teiseks on väljatöötatavat lähenemist plaanis kasutada ka 
kiirgusest tingitud rikete analüüsiks. See probleem on seni 
olnud aktuaalne peamiselt lennunduses ja kosmonautikas, 
kus kiibid lähevad rivist välja kosmilise kiirguse tõttu. Täna 
on kiibitehnoloogiad muutumas aga sedavõrd tundlikuks, et 
piisab ka loomulikust taustkiirgusest, et seadmed lakkaksid 
korrektselt töötamast. Seega on uute, tõrkekindlate kiibiarhi-
tektuuride loomine muutunud möödapääsmatuks. Lisaks 
vaatleb DIAMOND veel rikete diagnostikat ja parandamist 
arvutisüsteemides nende töötamise ajal. 

Kui varasema uurimistöö pearõhk on olnud lihtsalt 
kontrollimisel, kas kiibis on viga või mitte, siis DIAMONDi 

EKSPONAAT HANNOVERI MESSIL 
Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi  eest-
vedamisel valmis CEBE raames saadud teoreetiliste 
tulemuste põhjal Eesti patenditaotlus EE2011000540 
„Meetod ja seade süsteemide ja substantside laia-
ribaliseks analüüsimiseks“ (esitati 30.08.2011). Autorid: 
Raul Land, Paul Annus, Mart Min, Olev Märtens ja 
Jaan Ojarand. Omanikud: TTÜ ja TAK Eliko. Tule-
mused publitseeriti biomeditsiinitehnika aastakonve-
rentsidel USAs (EMBC-2011) ja Euroopas (EMBEC-
2011). Käesoleva aasta aprillis valmis ülal märgitud 
tulemuste põhjal CEBE ja TAK Eliko ning hiljuti 
registreeritud start-up ettevõtte Prototuba OÜ vahelise 
koostöö korras impedants-spektroskoopia seadme 
QUADRAR prototüüpne lahendus. QUADRAR on TTÜ 
poolt registreeritud kaubamärk. Seade esitati Eesti 
ülikoolide ainsa eksponaadina Hannoveri tööstusmessile 
23-27. aprillil Saksamaal. 

 
QUADRAR kaasaegsele mobiiltelefonile lähedaste 
mõõdete ja kaaluga (110 x 60 x 20 mm ja 152 g) 

Aparaat võimaldab mõõta paljudel sagedustel 
ühekorraga, kusjuures sageduskomponentide amplituu-
did on suuremad kui analoogsete siinussignaalide 
summa korral. Seetõttu saame lisaks genereerimise liht-
susele ka suurema ergutuse. Sellest tuleneb signaal/ 
müra suhte paranemine mõõteväljundil. Kirjeldatud 
mõõteaparaat katab sagedused 10mHz kuni  500 kHz, 
mis on piisav biomeditsiiniliste rakenduste enamiku 
jaoks. Aparaadi valmistasid doktorant Marek Rist ja 
magistrant Marko Reidla. 
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kandvaks ideeks on vea asukoha kindlaksmääramine ning 
vea automaatne parandamine. Vea lokaliseerimine keeruli-
ses kiibis tähendab piltlikult nõela otsimist heinakuhjast. 
Kiipide automaatse parandamise näol on tegemist aga veelgi 
raskema ülesandega. Kuid teadus väljakutsetest elabki.  

Lahendusi eelpool loetletud probleemidele vajab arvuti-
tööstus, eesotsas suurkorporatsioonidega nagu IBM, Erics-
son jt. Firmad hoiaksid kiipide tootmisel kokku oluliselt 
aega ja ressursse, kui suudetaks projekteerimisel tekkinud 
vead leida üles õigeaegselt ning parandada efektiivselt ja 
kiirelt. Vastavaid meetodeid töötavad välja DIAMONDi 
akadeemilised partnerid (TTÜ,  Bremeni, Grazi ja Linköpin-
gi ülikoolid). Meetodid muudetakse toodeteks ehk projek-
teerimistarkvaraks firmade TransEDA Systems ja Testonica 
Lab OÜ poolt. Viimane on TTÜ spin-off ettevõte.  

Projektile on märkimisväärse panuse andnud doktorandid 
Anton Karputkin, Taavi Viilukas, Hanno Hantson, 
Urmas Repinski, Sergei Kostin, Anton Tšepurov jt. 

Kokkuvõttes võib tõdeda, et DIAMOND-i projekti näol üles 
näidatud initsiatiiv on selgeks tõestuseks, et Eesti ainsas 
tehnikaülikoolis on olemas kompetents, mis võimaldab 
tänapäeva tipptehnoloogia arengus aktiivselt kaasa rääkida.  

INTELLIGENTNE TRÜKKPLAATIDE TESTER 
Hiljuti kaitses oma väitekirja ATI doktorand Anton 
Tšertov, kes on üheks võtmeisikuks CEBE koostöö-
projektis P6 „Elektroonikasüsteemide testimine“. Selle 
projekti ja Tšertovi väitekirjas saadud tulemused kuuluvad 
elektroonika trükkplaatide testimise valdkonda.  

Tänapäeval laialt levinud trükkplaatide testimise meetodid 
ei rahulda nõudmisi, mille seavad üles moodsad tehno-
loogiad, kus üha oluliseks on saamas süsteemide kiiruslik 
testimine ja süsteemisisese funktsionaalse diagnoosi 
vajadus. Siit tuleneb tarve uue metodoloogilise lähenemise 
järele, kus mõlemad probleemid oleksid adresseeritud koos. 

Tööstuses on selline metodoloogia arendamisel, kuid 
kitsaskohaks on testprogrammide käsitsi koostamise keeru-
kus ja suur maksumus. Enamikel juhtudel ületab testide 
programmeerimistöö reaalne maht aktsepteeritavad kulud 
sedavõrd, et osutub paratamatuks teha järeleandmisi testi-
mise kvaliteedi osas. 

CEBE-s on vanemteadur Artur Jutmani (ATI) juhtimisel 
koostöös firmaga Göpel Electronic GmbH Saksamaal ja 
Testonica Lab Eestis väljatöötatud uus „protsessorikesksete 
elektroonika trükkplaatide testimise“ metodoloogia PETT ja 
vastav tarkvara, mis esmakordselt võimaldab trükkplaatide 
testprogrammide koostamist automatiseerida.  

 
Artur Jutman – uue PETT meetodi ideoloog 

Meetodi aluseks on uudne idee, kuidas üle kanda ja arvutada 
testandmeid mööda keerulisi signaalimarsruute trükkplaadil. 
Seejuures loodi uus matemaatika nende marsruutide model-
leerimiseks toetudes teel asuvate komponentide ja nende-
vaheliste protokollide funktsionaalsetele ning struktuur-
setele matemaatilistele mudelitele.  

Väljatöötatud automatiseerimiskeskkonna kasutamine 
vähendab testide projekteerimise töömahtu ja testide sün-
teesiks kuluvat aega, tagades samal ajal kõrge kvaliteediga 
PETT programmide sünteesi. 

Kuna trükkplaatide välised testimisvahendid on kallid ja 
amortiseeruvad kiiresti, siis on üha rohkem levimas süstee-
mide isetestimise põhimõte nii mikrokiipides kui ka mon-
taažplaatidel. Selle trendiga kaasa minemiseks on Keskuses 
välja töötatud originaalsed instrumendid, mille lisamisel 
trükkplaatidele on võimalik tõsta nii testimiskiirust kui ka 
kvaliteeti. Neid instrumente kui tooteid levitatakse koostöös 
firmaga Göpel Electronics terves maailmas.  

Suure panuse sellesse uurimistöösse on andnud teadur 
Sergei Devadze, doktorandid Igor Aleksejev, Konstantin 
Shibin jt. 

ENERGIAMUUNDURITE KIIRUST TÕSTMAS 
Prof. Toomas Rangi (TJS ELIN) juhtimisel viiakse läbi 
pooljuhtfüüsika alaseid rakenduslikke uuringuid gallium-
arseniidi (GaAs) ja ränikarbiidi (SiC) tehnoloogiatel 
pōhinevate jõuseadiste karakteristikute hindamiseks, seadis-
te rakendamiseks kiiretoimelistes energiamuundurites ja 
uute prototüüpide loomiseks (Dr. Oleg Korolkov). Koos-
töösse on haaratud ka TTÜ elektriajamite ja jōuelektroonika 
instituut.    

NUMBREID CEBEST 
Keskuse eksisteerimise vältel on partnerid osalenud 
kokku 12 rahvusvahelises projektis. Hetkel koordi-
neeritakse kahte FP7 europrojekti DIAMOND (Jaan 
Raik), kus partneriteks on tipptööstusfirmad IBM ja 
Ericsson, ning CREDES (Gert Jervan). Kolmandaks 
FP7 europrojektiks, kus CEBE osaleb, on SafeMetal. 
Käivitumas on projekt programmi EUREKA-
EUROSTAR raames. CEBE on tihedas koostöös 
rohkem kui 15 firmaga Euroopas ja USAs, s.h. IBM, 
Ericsson, St.Jude Medical jt. ning 10 Eesti firma ja 
haiglaga. Koostöös Kardioloogia Instituudi poliklii-
nikuga on südamehaiguste alastesse uuringutesse kaa-
satud 3000 patsienti aastas. Koostöös spin-off firmaga 
Testonica Lab Eestis ja Saksamaa firmaga Göpel on 
turule jõudnud kaks uut produkti trükkplaatide testi 
automatiseerimise vallas. Samuti on CEBE partneriks 
Eesti koostööprojektis (2011-2013) Euroopa Tuuma-
uuringute Keskusega CERN Šveitsis. CEBE tarkust 
vajatakse CERN-i teadusuuringute aparatuuri aren-
damisel ja testimisel. Esmakordselt ajaloos võtab 
CERN kasutusele Eesti tooted – elektroonika-
süsteemide testrid, mis projekteeritakse ja valmistatakse 
CEBE partnerfirmas Testonica Lab. 
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Väljatöötatud uudne tehnoloogia laiendab uute pooljuht-
seadiste skaalat, võimaldab tōsta MOS jōutransistoride 
kiiretoimelisust kuni suurusjärgu vōrra, samuti suurendada 
spetsiifiliste UV andurite tundlikkust. 

AJUHÄIRETE ARVUTAMISEST  

Värske USA patent meetodile ja seadmele aju 
mentaalse häire hindamiseks   

Kiirenev elutempo ja elanike vananemine toovad kaasa 
stressi suurenemise ja aju vaimsete ning funktsionaalsete 
häirete kasvu. Nii näiteks on depressiooni all kannatajate 
arv viimase 10 aastaga kasvanud 40 korda. Ajuhäirete 
varase avastamise võimalus praktiliselt puudub. 

EEG analüsaator aju-uuringuteks 

USA Patendi- ja Kaubamärgiamet (USPTO 20.04.2012) 
otsustas leiutisele „Method and device for determining 
depressive disorders by measuring bioelectromagnetic sig-
nals of the brain“ (US2009054801) USA patendi välja anda.  
Patendi autoriteks on teadlased Tehnomeedikumist Hiie 
Hinrikus, Maie Bachmann, Jaanus Lass, Anna Suhhova, 
Viiu Tuulik ning Põhja-Eesti Regionaalhaiglast Kaire 
Aadamsoo ja Ülle Võhma. Patent on otseseks väljundiks 
CEBE tegevusest ja aluseks CEBE koostööprojektile P4 
“EEG analüsaator ajuuuringuteks”.  

Patendi sisuks on vaimse häire (depressioon) olemasolu hin-
damine lähtudes EEG signaali analüüsist. Uudsus seisneb 
selles, et kui varem on depressiooni hindamiseks analüüsi-
tud EEG ruumilisi parameetreid (asümmeetriat, kohherentsi 
jt), siis meie meetod lähtub sageduslike parameetrite ana-
lüüsist. Spektraalse asümmeetria indeks (SASI) arvutatakse 
võrreldes EEG sagedusspektri kõrgema ja madalama osa 
võimsuste tasakaalu spetsiaalselt valitud sagedusribades. 
SASI positiivne või negatiivne väärtus näitab häiret aju 

bioelektrilises aktiivsuses, mis on tingitud depressioonist. 
Kliinilises praktikas kasutatakse vaimsete häirete hinda-
miseks peamiselt psühholoogilisi teste, mis põhinevad sub-
jektiivsel informatsioonil. Uue meetodi väärtus seisneb 
võimaluses hinnata inimese vaimset seisundit lähtudes 
objektiivsest informatsioonist.    

Meetod on realiseeritud vanemteadur Maksim Jenihhini 
(ATI) juhtimisel valmistatud portatiivse EEG analüsaa-
torina, mis tagab SASI arvutuse reaalajas. Suure panuse 
sellesse töösse on andnud doktorandid Maksim Gorev ja 
Vadim Pesonen. 

Esialgsed uuringud SASI kasutatavusest laiemalt kui ainult 
depressiooni hindamiseks on andnud huvitavaid tulemusi. 
Nii võimaldab SASI avastada ka madala võimsusega modu-
leeritud mikrolainekiirguse mõju ajutegevusele, millele ei 
kaasne üldse subjektiivseid häireid. Iseloomulikke muutusi 
EEG signaalis, mis peaksid olema tuvastatavad SASI abil, 
on real juhtudel (alkoholi mõju, stress, ärevus jt) täheldatud 
teiste autorite poolt. Edasine tegevus on suunatud SASI 
kasutatavuse hindamisele erinevate haiguste ja vaimsete 
häirete olemasolu võimaluse tuvastamiseks varases staa-
diumis. Eesmärgiks on nõrkade, varjatud häirete avastamine 
ajutegevuses enne subjektiivsete sümptomite teket.  

Portatiivne ja lihtsalt käsitletav EEG analüsaator on 
perspektiivne aju seisundi hindamisel nii kõrge vastutus-
astmega töötajate (politsei, päästetöötajad, militaartöötajad) 
puhul kui ka elanikkonna regulaarsel tervisekontrollil.       

ALGORITMIDEST ARHITEKTUURIDENI 
Biomeditsiinis kasutatakse organite ja kudede omaduste 
mõõtmiseks biosignaale. Kasulik info on üldjuhul maskee-
ritud keha või organi muude signaalide poolt, mis mõõtmise 
aspektist tähendab müra. Näiteks südametegevuse signaa-
lide mõõtmisel on müraks hingamistegevusest tulenevad 
signaalid. Bioimpedants annab signaali, mille mõõtmisel 
õnnestub vältida kõrvalmüra. Meetodi olemuseks on kudede 
elektrilise takistuse mõõtmine erinevatel sagedustel, saa-
maks teavet nii rakkude kui ka rakkudevahelise vedeliku 
seisukorra kohta, mis omakorda lubab hinnata erinevaid 
talitusi - südame tööd, vere seisundit, lihaste jt kudede 
seisundit. Vajalik kõrge mõõtmissagedus aga esitab suuri 
nõudeid reaalajas toimuvale signaalitöötlusele.  

Prof. Mart Mini (TJS ELIN) juhtimisel on välja töötatud 
meetodid ja signaalitöötlusalgoritmid dünaamiliste objektide 
omaduste kiiranalüüsiks laias sagedusribas bioimpedantsi 
mõõtmise kaudu. Sellisteks objektideks oleksid rakud ja 
rakukultuurid kiire läbivusega miniatüürsetes kiiplaborites, 
töötav südamelihas, pulseeruv kardiovaskulaarsüsteem, hin-
gavad kopsud. Impedants-spektroskoopiat on rakendatud nii 
meditsiinis, nt ateroskleroosi varajasel avastamisel, kui ka 
tehnilises diagnostikas, nt euromüntide metallisulamite 
ehtsuse määramisel (dr. Olev Märtens) .  

TJS ELIN-i ja ATI teadlaste koostöös prof. Peeter Ellervee 
(ATI) juhtimisel on väljatöötatud impedantsi mõõtmisel 
kasutatavate signaalitöötlusalgoritmide mitmeid realisat-
sioone efektiivsete eriprotsessorite näol, millised minimaal-
se energiakulu juures tagavad arvutuste maksimaalse 
kiiruse. On loodud eelprotsessor bioimpedantsi mõõtmiseks, 
mis lubab kasutada uut tüüpi pseudojuhusliku mõõtmise 
meetodit vähendamaks moonutusi. On  valitud  ühine  plat- 
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vorm prototüüpide realiseerimiseks ning valminud signaali-
töötluses vajalike virtuaalkomponentide esimesed versioo-
nid. Analüsaatori valmistasid doktorandid Maksim Gorev 
ja Vadim Pesonen. 

Projekti panusena rahvusvahelisse teadusesse tuleks lugeda 
metoodikat ja tarkvaravahendeid rakendus-spetsiifiliste sig-
naalitöötlusprotsessorite projekteerimiseks, kus kriteeriu-
miteks on jõudlus, täpsus, energiatarve, mobiilsus, hind. 

SÜNERGEETILINE ÜLLATUS  
Keskuses loodavate protsessorite ja süsteemide töökindluse 
ning usaldusväärsuse tagamise eesmärki teenib vanemteadur 
J.Raiki ja prof. R.Ubari juhtimisel toimuv diagnostika 
alane koostööprojekt P2, milles aktiivselt osalevad teadurid 
Sergei Devadze, Helena Kruus, Marina Brik jt.   

Vigade avastamine ja parandamine tehnilistes süsteemides 
on kallis. Elektroonikakiipide puhul kulub testimiseks 
koguni 50-70% kogu kiibi projekteerimistsükli maksumu-
sest. Vigade diagnostika automatiseerimine ja optimeerimi-
ne võimaldab projekteerimiskulusid oluliselt kokku hoida.  

ATIs on välja töötatud ülikiire diagnostikatarkvara, mis 
ületab jõudluselt tööstuses kasutatavaid analooge. Tarkvara 
põhineb uudsel simuleerimismeetodil, kus raskuspunkt on 
viidud skeemi topoloogia analüüsile, mis võimaldab konst-
rueerida efektiivsemaid mudeleid diagnoosiks. Keskuses 
väljatöötatud protsessorite diagnoosil avastati ootamatult, et 
uus mudel ei ole mitte alati piisavalt efektiivne. Ja siin 
avalduski Keskuse „sisesünergia“ kahe töögrupi ühistöös, 
mis viis uuele avastusele – nn. testitavuse markeri leidmi-
sele, mis aitab lihtsa valemi abil välja selgitada, kas skeem 

on hästi testitav ja diagnoositav või oleks testitavuse paran-
damiseks vaja juurde projekteerida täiendavaid vahendeid..  

MONOGRAAFIA DIGITAALSÜSTEEMIDE 

USALDATAVUSEST 
Ilmus monograafia R.Ubar, J.Raik, H.-T.Vierhaus. 
„Design and Test Technology for Dependable Systems-on-
Chip.“ IGI Global, 2011, 550 lk. See on kogumik 22 
peatükist, kus kaasautoriteks on ligi 50 antud valdkonna 
eriteadlast kogu maailmast. Monograafia koostajatele 
kuulub 7 peatükki ehk kolmandik kogumahust. 

Käsitletakse usaldatavate kiipsüsteemide disaini ja testi 
süvauuringuid: süsteemide veakindlust, verifitseerimist, 
rikete analüüsi ja testimistehnoloogiaid. Igas peatükis 
antakse kõigepealt ülevaade varasematest uuringutest ja  
hetke maailma tasemest, millele järgneb autorite panus - 
uued tulemused konkreetse probleemi lahendamisel.  
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